
Regulamin łowiska „Bączek” 

  

1.      Zakaz wędkowania bez zezwolenia. 

2.      Zakaz niszczenia roślinności w obrębie całego łowiska. 

3.      Zakaz palenia ognisk i zakaz kąpieli. 

4.      Zakaz załatwiania potrzeb fizjologicznych poza WC. 

5.      Zakaz głośnego zachowywania się i nadużywania alkoholu. 

6.      Zakaz nęcenia zanętami na bazie chleba. 

7.      Zakaz zaśmiecania terenu łowiska. Łowiący ma obowiązek posiadania worka na 

śmieci, który po zakończeniu wędkowania musi zabrać ze sobą, chyba że ureguluje opłatę w 

wysokości 10 zł za każdy worek i śmieci przekaże właścicielowi, po zakończeniu łowienia. 

8.      Zakaz używania środków pływających, w tym modeli zdalnie sterowanych. 

9.      Zakaz przetrzymywania w worku karpiowym złowionych karpi i amurów, które po 

zważeniu i sesji fotograficznej należy niezwłocznie wypuścić. 

10.  Wydawane będą dobowe zezwolenia na połów ryb. Pojęcie „doba” jest rozumiane, jako 

czas od godziny 12 do godz. 12 dnia następnego. 

11.  Łowienie na łowisku możliwe jest 7 dni w tygodniu, rezerwacja MUSI odbyć się minimum 

24h przez rozpoczęciem łowienia. 

12.  Samochody muszą zostać odstawione w wyznaczonych miejscach do parkowania na 

czas pobytu nad łowiskiem. 

13.  Koszt zezwolenia dobowego wynosi 30 złotych. 

14.  Właściciel ma prawo zmieniać regulamin w trakcie trwania sezonu. 

15.  Właściciel ma prawo zamknąć akwen na czas zawodów wędkarskich, zarybienia, 

ewentualnego leczenia ryb, lub bez podania przyczyny w trakcie trwania sezonu. Informacje 

na ten temat pojawią na stronie www.fantazybaits.ploraz profilu łowiska na facebooku. Za 

zamkniecie łowiska nie jest zwracana żadna rekompensata. 

16.  Na łowisku wprowadzamy zakaz wynoszenia zestawów. Zanęty i przynęty muszą być 

podawane w łowisko ze swojego stanowiska. 

17.  Łowiący, którzy chcą by ich zdjęcie z rybą było opublikowane na profilu łowiska na 

facebooku, wysyłają zdjęcia na adres: lowisko.baczek@interia.pl. 

18.  Zezwala się łowić na dwie wędki z brzegu metodą gruntową i spławikową. 

19.  Obowiązuje nakaz posiadania miarki, podbieraka o rozstawie ramion min. 80 cm, maty 

karpiowej oraz środka dezynfekcyjnego. 

20.  Dopuszcza się możliwość rozbijania namiotów i wędkowania w obrębie danego 

stanowiska. 

21.  Wszelkie próby kłusownictwa, kradzieży, łowienia bez zezwolenia będą surowo karane i 

zgłaszane na policji. 

22.  Prawo do kontroli posiada właściciel łowiska, strażnicy łowiska, policja i osoby przez 

niego upoważnione. Osoby nie stosujące się do zaleceń strażników będą usuwane z łowiska 

bez możliwości kolejnego przyjazdu. 

23.  Zezwolenie należy posiadać przy sobie i okazywać je każdorazowo na polecenie osób 

kontrolujących oraz stosować się do ich poleceń. 

24.  Każdą sprawę sporną rozstrzyga właściciel łowiska i należy się dostosować do jego 

decyzji. 

25.  Właściciel łowiska nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe oraz rzeczy 

pozostawione na łowisku. 

26.  Wykupując pozwolenie na wędkowanie, łowiący podpisuje oświadczenie, iż akceptuje 



powyższy regulamin, zobowiązuje się do jego przestrzegania, oraz posiada świadomość, że 

nie przestrzeganie go grozi zakazem ponownego przyjazdu na łowisko. 

  

  

  

  

  

Wymiary, limity i okresy ochronne: 

  

Amur, karp, jesiotr, sandacz– ZAKAZ ZABIERANIA! 

Lin - 35 cm, 1 szt. na dobę, 

Szczupak – 50 cm, 1 sztuka na dobę, okres ochronny od 1 stycznia do 1 maja bieżącego 

roku, 

Węgorz – 80 cm, 1 szt. na dobę, okres ochronny od 15 czerwca do 15 lipca bieżącego roku, 

Okoń - 17 cm, 

Wzdręga - 15 cm, 

Karaś srebrzysty, karaś złocisty, płoć, leszcz - brak wymiaru ochronnego 

Karaś srebrzysty, karaś złocisty, płoć, leszcz, wzdręga, okoń – 5 kg na dobę. 

  


